
UCHWAŁA NR ………./2016 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia ……… 2016 r. 

 
w sprawie realizacji projektu pn. „Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających 
problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII 
Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako 

Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a oraz art. 12 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wyraża zgodę na przystąpienie Powiatu Krapkowickiego do realizacji projektu pn. „Bliżej 
rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz 
wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Opolu. 
 

§ 2. Powiat Krapkowicki deklaruje się zabezpieczyć środki pieniężne stanowiące wkład własny  
w ramach realizacji projektu w kwocie 68 700,00 zł.  
 

§ 3. Bezpośrednim realizatorem w odniesieniu do wyłącznie merytorycznych zadań w ramach 
projektu, o którym mowa w § 1, tj. realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia 
w mieszkaniach chronionych  będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 
natomiast w zakresie utworzenia/uruchomienia 2 mieszkań chronionych poprzez ich zakup i adaptację 
Powiat Krapkowicki. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ………./2016 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia ……… 2016 r. 
 

 Powyższą uchwałą Rada Powiatu wyraża zgodę na przystąpienie i realizację projektu pn. 

„Bli żej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze 

oraz wsparcie pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej          

w Opolu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz 

rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą 

wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich 

marginalizacji. Realizacja projektu umożliwi zwi ększenie usług społecznych poprzez wzrost liczby 

usług wsparcia rodziny  w ramach działań prewencyjnych, w tym asystentury rodzinnej,  wzrost liczby 

usług w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia 

dziennego, wzrost i wzmocnienie kompetencji otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, świadczących usługi w obszarze wspierania rodziny, wzrost liczby 

profesjonalnych usług dla osób sprawujących pieczę zastępczą, wzrost liczby profesjonalnych usług 

dla młodzieży usamodzielniającej się, wzrost liczby usług/miejsc w mieszkaniach chronionych 

i zwiększenie usług/rozszerzenie oferty skierowanej do usamodzielniających się wychowanków pieczy 

zastępczej przebywających w mieszkaniach chronionych. Realizacja ww. zadań odbędzie się 

w ramach szerokiego partnerstwa zawartego pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w Opolu, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, Miastem Opole, gminami: 

Domaszowice, Łubniany, Brzeg, Paczków, Kluczbork, Popielów, Grodków, Głubczyce, Korfantów, 

Zdzieszowice, Bierawa, Dąbrowa, Strzelce Opolskie, Pokój oraz z Powiatem Krapkowice. Potrzeba 

realizacji projektu wynika z analizy sytuacji regionalnej dokonanej na podstawie oceny zasobów 

pomocy społecznej woj. opolskiego w 2014 r. opracowanej przez ROPS w Opolu, dotyczącej rodzin 

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz szeroko rozumianej pieczy zastępczej 

rodzinnej i instytucjonalnej, osób w niej przebywających oraz otoczenia tych osób i rodzin. 

 W ramach zadania przewidzianego do wykonania przez Powiat Krapkowice, tj. realizacji 

indywidualnych programów usamodzielnienia w mieszkaniach chronionych w zakresie umożliwienia 

pobytu w mieszkaniu o charakterze treningowym/wspieranym/chronionym dla osób opuszczających 

pieczę zastępczą,  planuje się zakup oraz adaptację/remont 2 mieszkań chronionych (ok.50 m2 każde) 

dla 6 osób usamodzielnianych. Mieszkania zostaną wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne 

meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz w komputer (pomoc w nauce). W ww. 

mieszkaniach osoby usamodzielniane pod opieką specjalistów będą przygotowywane do prowadzenia 

samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Za mieszkania chronione 



odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik PCPR w Krapkowicach. Do zadań ww. pracownika 

będzie m.in. należało: udzielanie wsparcia, pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów 

usamodzielniania, pełnienie funkcji opiekuna usamodzielniania przy obustronnym wyrażeniu zgody 

lub współpraca z opiekunami usamodzielnienia, sprawowanie pieczy nad właściwym użytkowaniem 

mieszkania chronionego.  

 Bezpośrednim realizatorem zadań merytorycznych będzie Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Krapkowicach. 
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